


A proteção à maternidade e o local de trabalho

 Um número muito pequeno de mulheres possuem benefícios da maternidade que permitam a 
amamentação adequada;

 Apenas 39 países do mundo (21%) cumprem ou  ultrapassam a recomendação da OIT de 18 
semanas de licença remunerada;

 Licença maternidade inferior a 6 semanas aumenta em 400% a probabilidade da mulher não 
amamentar o seu filho ou de desmame precoce

 O simples fato de planejar o retorno ao trabalho após ter filhos diminui a probabilidade da 
mulher amamentar ou desmamar precocemente
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A proteção à maternidade e o local de trabalho

 Garantir o direito a pausas para amamentar remuneradas pelo menos seis meses foi associada a 
um aumento do aleitamento materno exclusivo em 8,9 percentuais;

 Salas de apoio à amamentação e pausas para amamentar são medidas de baixo custo que 
podem diminuir o absenteísmo, melhorar o desempenho, a dedicação e retenção da força de 
trabalho;

 Desafio: trabalhadoras informais.
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 Licença maternidade de 120 dias (CLT/INSS)

 Ampliação da Licença maternidade por mais 14 dias logo após o término dos 120 dias, 
a critério do médico (CLT);

 Licença maternidade de 180 dias – Empresa Cidadã;

 2 Pausas para amamentação (30 minutos cada) até os 6 meses de vida da criança; 

Direitos da Mulher Trabalhadora que Amamenta no Brasil



A proteção à maternidade e o local de trabalho

 Creches: CLT, Artigo 389, Parágrafos 1º e 2º): Todo estabelecimento que empregue
mais de 30 mulheres com mais de 16 anos de idade deverá ter local apropriado onde
seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no
período de amamentação. Essa exigência poderá ser suprida por meio de creches
distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades
públicas ou privadas como SESI, SESC, LBA, ou entidades sindicais.

 Mães estudantes: 90 dias de licença maternidade

 Mães privadas de liberdade: pela Constituição Federal, direito de permanecer com os
filhos durante o período da amamentação, o tempo mínimo garantido é de 6 meses
(artigo 5, L, da Constituição Federal) e Resolução nº 04/2009 do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP)

Direitos da Mulher Trabalhadora que Amamenta no Brasil
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Aleitamento Materno Exclusivo em menores de 6 meses (ENANI, 2019)
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Aleitamento Materno Exclusivo em menores de 6 meses (ENANI, 2019)
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Aleitamento Materno Exclusivo em menores de 2 anos (ENANI, 2019)



A proteção à maternidade e o local de trabalho

Aleitamento Materno Exclusivo em menores de 6 meses (ENANI, 2019)
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Frequência do uso de mamadeiras ou chuquinhas em menores de  2 anos (ENANI, 2019)

Não foram observadas

diferenças estatisticamente 

significativas entre as prevalências 

segundo situação do domicílio, 

quintos do IEN (Indicador 

Econômico Nacional) ou cor ou raça 
da criança 
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Frequência do uso de chupetas (ENANI, 2019)

Não foram observadas

diferenças estatisticamente 

significativas entre as prevalências 

segundo situação do domicílio, 

quintos do IEN (Indicador 

Econômico Nacional) ou cor ou raça 
da criança 
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Política Nacional de  Aleitamento Materno

Promoção

ApoioProteção



Política Nacional de Aleitamento Materno

A ação Mulher Trabalhadora que

Amamenta é uma ação do Ministério

da Saúde (MS) em parceria com a

Sociedade Brasileira de Pediatria

(SBP) faz parte do componente

“Proteção Legal à Amamentação” da

Política Nacional de Promoção,

Proteção e Apoio ao Aleitamento

Materno.



Garantir a manutenção do aleitamento materno quando a mãe retorna ao 

trabalho e  o direito da criança à amamentação. 

FORMAÇÃO DE TUTORES

VISITAS ÀS 
EMPRESAS 
PÚBLICAS E 
PRIVADAS

ACOMPANHAMENTO DA 
IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES 

MTA NAS EMPRESAS

Ampliação da LM 
para 180 dias

Creche no local 
de trabalho

Salas de Apoio à 
Amamentação 

(SAA)



NÚMEROS DA MTA - BRASIL

749 tutores

32 Oficinas de formação de tutores 
em 24 estados do país

317 empresas cadastradas no sistema 
(visitadas por tutores)

246 Salas de apoio à amamentação 
certificadas



NÚMEROS DA MTA - BAHIA

24 tutores

01 Oficina de formação em 2012

Nenhuma empresa cadastrada no 
sistema

Ainda não houve certificação no estado



O que são as “Salas de Apoio à Amamentação”?

São locais destinados à retirada e estocagem de leite 
materno durante a jornada de trabalho no local de trabalho

e tem por objetivo atender às mulheres que precisam 
esvaziar as mamas durante o expediente para oferecer o leite à 

criança em outro momento.



PASSO A PASSO

PASSO 1
Fazer um diagnóstico da empresa.  

Informações para serem colhidas sobre  a empresa:

 Número de funcionárias / faixa etária. 
 Número de gestantes / ano.
 Número de mulheres em licença maternidade no ano anterior/ 

atualmente.
 Trabalhos ligados a mulher (gestante/nutrizes) da empresa.



PASSO A PASSO

PASSO 2
Sensibilizar a empresa sobre a importância da amamentação (RH/ Ambulatório 
Médico – Saúde Ocupacional)  

 Benefícios para a criança. 
 Benefícios para a mulher.
 Benefícios para a empresa.



PASSO A PASSO

PASSO 3
Identificar o local na empresa para montar a SAA de acordo com as recomendações 
do guia: 

Dimensão da sala 
Em caso de mais de uma cadeira de coleta, separar com divisória.
Ter ponto de água fria e lavatório.
Papel toalha.
A sala deve conter freezer (ou geladeira com congelador) com 
termômetro. Atenção! NÃO pode ser frigobar.
Material para extração do leite: frasco de vidro, máscara descartável, 
caixa/ bolsa térmica ou de isopor.



PASSO A PASSO

PASSO 4
Identificar as necessidades da empresa  quanto ao número de prováveis usuárias, 
afim de calcular o número de cadeiras de coleta.

Estima-se uma cadeira de coleta para cada 400 mulheres em idade fértil.



PASSO A PASSO

PASSO 5
Identificar os custos para montagem e  funcionamento da SAA na empresa.

CUSTOS FIXOS - Montagem da área física da sala (que poderá ser 
adaptada desde que tenha ponto de água) mais o material mobiliário: 
lavatório, freezer, cadeira p/ coleta/ poltrona de fácil higienização.
CUSTOS  VARIÁVEIS – material    descartável, caixa de isopor ou bolsa 
térmica, frascos, sensibilização / treinamento da equipe e  material de 
divulgação. 

Importante: Alguns dos custos variáveis podem ser arcados pela 
funcionária ou através de parceria com BLH/PCLH.



PASSO A PASSO

PASSO 6
Identificar quem irá coordenar/ ser o responsável pela implantação e 
acompanhamento do funcionamento da  SAA na empresa.

Importante:
Ter supervisão diária do uso da sala.
Não há necessidade de ter um funcionário com a função específica de
acompanhar o funcionamento da sala.



PASSO A PASSO

PASSO 7
Identificar o controle no funcionamento da
sala.

 Registro de coleta na SAA. 

 Endereço para contato/ parcerias (BLH, PCLH, UBS, PSF) em caso de 

dificuldades na coleta do leite materno  e/ou dificuldades/ problemas 

c/ a amamentação.



PASSO A PASSO

PASSO 8
Identificar metas para a sustentabilidade do 
funcionamento da SAA.

Funcionários das empresas conscientizados e sensibilizados sobre a importância 
da conciliação da amamentação e o retorno ao trabalho. Pensar também nas 
funcionárias terceirizadas da empresa (por exemplo divulgar na Intra-Net / jornais / 
revistas / semanas de palestras na empresa).

Relatórios com o número de usuárias por mês (informações que irão suprir o 
“Sistema de Monitoramento MTA”).  

Comparação da assiduidade entre mães que usam a sala de apoio x não usam. 



PASSO A PASSO

PASSO 9
Identificar outras utilidades da SAA na empresa - que poderá também ser usada 
para:

 Entrevistas individuais.
Aconselhamento psicológico  para as funcionárias e/ou nutricional para as 
gestantes/ funcionárias em licença maternidade. 
Repouso de funcionária quando em observação.

Nota: Lembrar que a prioridade do espaço da SAA é para a coleta do leite materno
das mulheres na volta ao trabalho e o freezer ou congelador é para este uso



PASSO A PASSO

PASSO 10
Certificação do Ministério da Saúde

A empresa deve preencher um cadastro com assinatura do gestor/ diretor e 
anexar as fotos da sala.
Um tutor formado pelo MS deve visitar e acompanhar a implantação da sala.
O tutor deve cadastrar da empresa no sistema MTA.



O que ainda falta? 

 Proteger a amamentação para trabalhadoras informais.

 Fortalecimento da NBCAL; qualificação dos profissionais.

 Que todos os municípios brasileiros ampliem a licença 
maternidade de suas trabalhadoras;

 Orientação para as creches receberem o leite materno, 
armazenar e oferta de forma adequada.



"Para que a amamentação funcione, a informação não é 
suficiente. É preciso prática, apoio e confiança.“

Dr. Carlos González

Obrigada!

dsmi@saude.gov.br
(61) 3315-9114

mailto:dsmi@saude.gov.br



